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EOS-utvalgets undersøkelse av opplysninger om norske kilder mv. i 
Etterretningstjenesten 
 

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-
utvalget) overleverte i dag en særskilt melding til Stortinget om sin undersøkelse av 
opplysninger om norske kilder mv. i Etterretningstjenesten.  
 
Etter å ha mottatt bekymringsmelding som angikk Etterretningstjenestens (E-tjenesten) 
behandling av opplysninger om norske kilder mv., besluttet utvalget i juni 2013 at det skulle 
gjennomføres en kontroll av E-tjenestens avdeling for menneskebasert innhenting. 
 
Utvalget foretok 27. august 2013 en uanmeldt inspeksjon av avdelingen, og det er i etterkant av 
dette foretatt én inspeksjon og flere undersøkelser i avdelingen. Utvalget har i sin kontroll 
gjennomgått samtlige mapper til norske kilder i avdelingens arkiver. I tillegg er det tatt flere 
stikkprøver i avdelingens datasystem. 
 
Utvalget har i sin undersøkelse ikke gjort funn som tilsier at tjenesten systematisk har behandlet 
opplysninger om norske kilder og/eller andre norske personer (kildens nærstående og potensielle 
kilder) i strid med gjeldende regelverk. Utvalget har heller ikke avdekket at tjenesten har overtrådt 
forbudet mot å overvåke eller på annen fordekt måte innhente informasjon om norske personer i 
Norge. 
 
Utvalget har imidlertid påpekt at E-tjenestens rettslige grunnlag for å behandle sensitive 
personopplysninger om kildens nærstående er tvilsomt. Utvalget har også påpekt at det er 
vanskelig å se at tjenesten kan behandle andre opplysninger om potensielle kilder enn det som 
er nødvendig av notoritetshensyn, med tanke på fremtidig kontakt e.l. Utvalget mener videre at 
tjenesten i enkelte tilfeller har behandlet opplysninger som synes å være irrelevante og/eller 
unødvendige. E-tjenesten er på denne bakgrunn bedt om å følge opp behovet for et klarere 
hjemmelsgrunnlag, samt å utarbeide internt regelverk for bruken av kilder som 
innhentingsmetode, der det blant annet oppstilles kriterier for opplysningenes relevans og 
nødvendighet. 
 
Den særskilte meldingen er tilgjengelig på EOS-utvalgets nettsider, www.eos-utvalget.no. 
 
Kontakt: 
Utvalgsleder Eldbjørg Løwer, telefon 97 57 31 90. 
Fungerende sekretariatsleder Steinar Haugen, telefon 23 31 09 30. 

http://www.eos-utvalget.no/

